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GOVERNO PODE TRAVAR PROJETO DA QUINTA DOS INGLESES 

Teremos todo o interesse em preservar a área da Quinta dos Ingleses desde que o parlamento 
cumpra a sua parte e crie um instrumento jurídico que permita ao Governo travar o processo. 
Foi isto que disse nesta quarta-feira, na Assembleia da República. Só o Governo tem 
capacidade para travar o projeto de urbanização da Quinta dos Ingleses, em Carcavelos. Em 
causa está um plano que prevê a reestruturação urbanística de uma área de 54 hectares um 
processo iniciado em 1961, confirmado por escritura pública em 1985, era então presidente de 
Câmara Helena Roseta e previsto especificamente no Plano Diretor Municipal de 1997, presidia à 
CM Cascais José Luís Judas. 

HOSPITAL DE CASCAIS 

Outro assunto preocupante desta semana foi o anúncio, por parte do Grupo Lusíadas Saúde 
que não vai participar no novo concurso para a parceria público-privada (PPP) do Hospital 
de Cascais, que gere desde 2009, alegando que as condições apresentadas não garantem a 
sustentabilidade financeira. Enquanto presidente da Câmara de Cascais, considero que há três 
opções disponíveis:  

- Reverter a opção da PPP, oferecendo a gestão ao Estado,  

- “Mandar abaixo” o concurso, 

-  Encontrar outro grupo que concorra e apresente proposta salvaguardando os serviços. 

É importante que o Ministério da Saúde clarifique este assunto. Espero ainda que não haja 
questões ideológicas e políticas a sobrepor-se aos cuidados de saúde da população. Ainda 
sim, não posso evitar preocupação com a fase de transição na gestão do hospital e espero que 
não haja uma deterioração dos cuidados de saúde, tendo em consideração ainda o cenário de 
graves dificuldades que o Hospital Amadora-Sintra atravessa e que serve os sintrenses, que 
também acorrem aos serviços do Hospital de Cascais. 
 

Carlos Carreiras
Presidente da Câmara Municipal de Cascais



COVID-19
ESTA SEMANA

COVID-19
DIA DA EUROPA NA CASA DE SANTA MARIA

Todos os anos, no Dia da Europa, comemorado a 9 de maio. Festeja-se a paz e a unidade do 
continente europeu. A Casa de Santa Maria vai estar encerrada ao público, no próximo domingo 
das 13 às 18h, a realização das cerimónias protocolares do Dia da Europa. 

COVID-19
VACINAÇÃO COVID - 19 EM CASCAIS

Os Centros de Vacinação de Cascais passaram com distinção no teste de marcações muito aci-
ma do limite suportado fruto de um constrangimento dos Serviços Partilhados do Ministério da 
Saúde. No início desta semana, foi necessário tomar várias medidas para impedir que os convo-
cados para tomar a vacina fossem submetidos a longas filas e elevados tempos de espera. 

COVID-19
GUINCHO VENCE PRÉMIO CINCO ESTRELAS REGIÕES 2021 

A beleza dos destinos portugueses e a qualidade e excelência das atrações turísticas e negó-
cios locais acabam de ser reconhecidos e premiados pelo 4º ano consecutivo. Ao todo, nos 
distritos de Lisboa e Setúbal há 37 vencedores, entre os quais a praia em destaque é a praia do 
Guincho. A nível comercial o Prémio Regiões Cinco Estrelas destaca também duas marcas ins-
taladas no concelho de Cascais: “Gutsy”, em Carcavelos, vence na categoria de Hamburguerias 
Artesanais, e “O Melhor Croissant da Minha Rua”, em várias freguesias, que vence na categoria 
Croissants. O galardão envolveu este ano a participação de 346.000 portugueses.

COVID-19
REQUALIFICAÇÃO DA BIBLIOTECA INFANTIL E JUVENIL

A Biblioteca Infantil e Juvenil do Parque Marechal Carmona vai ser requalificada. Quer saber o 
que vai acontecer? Participe na sessão de esclarecimento, amanhã,
8 de maio, às 15h00, na Biblioteca Infantil e Juvenil (BIJ) do Parque Marechal Carmona vamos 
falar detalhadamente na requalificação da BIJ, no âmbito do projeto vencedor do Orçamento 
Participativo de Cascais 2017 (OP04). 

COVID-19
VELEJADORES DE TODO O MUNDO EM CASCAIS

Cascais recebe até 9 de maio a 49er & 49er Fx Championship. O evento organizado pelo Clube 
Naval de Cascais, reúne representantes de quatro continentes – América, Europa, Ásia e Oceâ-
nia, um total de 19 nacionalidades. Os velejadores olímpicos cascalenses, Jorge Lima e José 
Costa, apurados desde 2018 para os Jogos Olímpicos de Tóquio, estão também em competição 
na Baía de Cascais.

COVID-19
ESPETÁCULO INFANTIL

Pode assistir no auditório do Centro Cultural de Cascais, domingo dia 9 de maio às 11h30, a um 
emocionante espetáculo infantil totalmente cantado ao vivo que aborda temáticas como saúde, 
ambiente e amizade. De um planeta distante chamado Planeta Escola é enviado um inspetor 
chamado: Teco Escoliano. O seu planeta é o gerador de inteligência de todo o universo e agora 
corre o risco de se esgotar. Teco é enviado à terra com a missão de salvar o seu planeta

COVID-19
PREPARAR A ÉPOCA BALNEAR

Com os dias quentes a chegar, Cascais já começou a preparar a Época Balnear de 2021, que 
arranca já no próximo dia 15 de maio. Depois do sucesso do verão passado, a autarquia vai 
reativar o Dispositivo Municipal de Monitorização e Fiscalização da Época Balnear. Esta equipa 
permite potenciar sinergias ao nível da resposta operacional, entre entidades públicas e priva-
das, com áreas de intervenção complementares nas áreas balneares. 

COVID-19
PRAIA DA RAINHA

A Câmara está a requalificar o espaço público envolvente do Largo da Praia da Rainha para 
tornar ainda mais agradável um dos spots preferidos na Vila de Cascais. Com o bom tempo e 
a segurança de permanecer ao ar livre, cumprindo o distanciamento social, esta baía vai ser, 
certamente, um dos locais de eleição dos cascalenses e de quem nos visita. Estão a ser criadas 
mais zonas de sombra, mais árvores e vegetação e ao arranjo do pavimento, com a recuperação 
da tão característica calçada portuguesa.

COVID-19
NOVOS FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA BOMBEIROS

No Dia Internacional do Bombeiro, a freguesia de Cascais e Estoril entregou fardamentos e 
equipamentos de emergência pré-hospitalar à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntá-
rios de Cascais.

COVID-19
OBSERVATÓRIO PARA O FUTURO DA HUMANIDADE

Trazer para Cascais a sede do Observatório para o Futuro da Humanidade é o objetivo do 
protocolo que acaba de ser assinado entre Câmara Municipal de Cascais e a Hera-International 
Women’s Association. Reunindo 400 pensadores de todo o mundo, este observatório visa “pro-
mover novos desenvolvimentos no panorama dos Direitos das mulheres e do futuro da humani-
dade a partir da sua unidade política fundamental: a Cidade”.



COVID-19
TIME OUT CASCAIS

A Time Out e o Turismo de Cascais juntaram-se para criar a Time Out Cascais, um site O lugar, o 
sol, o mar e a História são apenas algumas das razões para descobrir Cascais. A vila a meia hora 
de Lisboa é o destino perfeito para todo o tipo de leitores da Time Out: os que procuram uma 
escapadinha de fim de semana, os que querem experimentar novos restaurantes, os que estão 
a sonhar com os dias quentes para estender a toalha na areia e dar um mergulho no oceano, 
os que gostam de descobrir novos trilhos, passeios pela natureza e espaços verdes, os malu-
quinhos do desporto, ou até os que estão a pensar trocar a cidade por um lugar mais calmo. O 
novo site Time Out Cascais promete dar-lhes tudo o que precisam para planear uma visita: as 
novidades, os clássicos, os segredinhos e os eventos a não perder.

COVID-19
NOVA ROTUNDA NO ESTORIL

Beneficiar o trânsito e a drenagem pluvial na Rua do Viveiro, Estoril e da zona envolvente é o 
principal objetivo de nova rotunda em construção. Ao mesmo tempo, a obra que inclui a reno-
vação do pavimento, vem facilitar o tráfego rodoviário. 

COVID-19
COZINHEIROS À MÃO

O movimento solidário em Cascais Estoril não para e os Cozinheiros à Mão não falham! Mais 
120 refeições cozinhadas nas casas destes voluntários do grupo Amigos à Mão, da Paróquia de 
Cascais. Foram entregues, esta quarta-feira, às famílias que mais precisam.

COVID-19
SCHOLAS OCURRENTES / JOVEM CASCAIS

A Fundação “Scholas Ocurrentes”, em parceria com a Jovem Cascais, realiza cinco sessões vir-
tuais de pensamento orientado para a saúde emocional dos jovens. Durante um ciclo de cinco 
encontros virtuais de duas horas, jovens entre os 15 e os 18 anos, de vários países e contextos, 
“criam juntos um espaço seguro de partilha de experiências e aprendizagens, onde são convi-
dados a pensar em conjunto em propostas e soluções diante do novo mundo que se apresenta. 
As cinco sessões, em maio (12, 19 e 26) e em junho (02 e 09), das 17h00 às 19h00, oferecem 
“uma metodologia na qual o pensar, o sentir e o fazer se harmonizam para proporcionar saú-
de emocional, ao diminuir emoções negativas como a tristeza, a angústia e a falta de futuro, e 
a incrementar emoções positivas como a esperança, a alegria e a vontade de fazer algo pelos 
outros”.

COVID-19
GINÁSTICA MAIS 65

Hoje realizou-se a primeira aula de ginástica +65, no Jardim do Parque Morais e no Jardim da 
Quinta da Alagoa, para a semana há mais. Venha também participar!

COVID-19
WORDL TRAVEL AWARDS

As três unidades InterContinental em Portugal - Lisbon,  Cascais-Estoril e Porto- Palácio das 
Cardosas – estão mais uma vez nomeadas na 28a edição dos World Travel Awards. O InterCon-
tinental Lisbon está nomeado nas categorias de melhor hotel de conferências e de negócios de 
Portugal e o InterContinental Cascais-Estoril para melhor hotel boutique e de luxo de Portugal. 
Os hotéis de cinco estrelas encontram-se, mais uma vez, na corrida pelos prestigiados prémios 
da área do turismo.

COVID-19
APRENDA A CRIAR UM CROWDFUNDING

Precisa de financiamento para concretizar os projetos que tem na gaveta? Sabe criar uma 
campanha de crowdfunding? Conheça esta ferramenta de financiamento através da experiência 
da equipa do PPL - Crowdfunding Portugal e do testemunho de um caso de sucesso. Participe 
neste Workshop gratuito online da Cidade das Profissões de Cascais.

COVID-19
SAÚDE ANIMAL

 Um Kit Veterinário da Science4you para oferecer, o que é um excelente presente para o Dia da 
Criança, para participar só tem de: seguir as páginas @sfacascais (Facebook) e @sfa_cascais 
(Instagram) e @Science4You (Facebook) @science4you_pt (Instagram). Gostar da Publicação. 
Responder à pergunta do Quiz nos comentários, que será lançada nos próximos dias. A ação 
termina no dia 26 de maio às 23h59 e o vencedor será divulgado no dia da criança. 

COVID-19
EXPOSIÇÃO DE VIVIAN MAIER

A exposição de Vivian Maier conta já com milhares de visitantes, tornando-se numa das expo-
sições com maior êxito no currículo do Centro Cultural de Cascais. Para responder à grande 
afluência do público, a Fundação D. Luís I e a Câmara Municipal de Cascais adiam o encerra-
mento da exposição para 18 de maio, dia em que se celebra o Dia Internacional dos Museus, 
com horário prolongado até às 22h00.

COVID-19
APRENDA A VELEJAR COM OS CITY POINTS

Sente fascínio pelo mar e pela sensação de liberdade de navegar? Na app City Points Cascais 
tem agora a oportunidade de trocar citypoints, acumulados em boas ações de cidadania, por 
um voucher de desconto exclusivo para cursos de vela do Clube Naval de Cascais. 



COVID-19

ARQUIVO DE COMBATE À PANDEMIA

MEDIDAS GERAIS
 Restrições à circulação de 30 out a 3 nov 
 Protocolo de Vacinação Local  
 Programa máscaras acessíveis  
 Dispensadores automáticos de máscaras - Programa “Máscaras acessíveis”   
 Desconfinamento: Cemitérios Municipais reabertos 
 Desconfinamento: Reabertura dos equipamentos fitness ao ar livre
 Estamos aqui para si | Cascais cria pontos locais de atendimento 
 Caixas e Casas Solidárias CMC onde encontrar? 
 Medidas extraordinárias para a AML 
 COVID-BUS já circula em Cascais 
 Desconfinamento: Proibição de venda de bebidas nos PAC 
 Desconfinamento: Cascais vai testar toda a sua população 
 Desconfinamento: Reativação de cobrança de parquímetros  
 Desconfinamento: Regresso das Feiras de Levante 
 Eventos ou iniciativas adiados ou cancelados
 Desconfinamento: Taxas Mensais de estacionamento “congeladas” 
 Desconfinamento: “Portas abertas” até final de junho [nid:32991]
 Desconfinamento: Reabertura do Atendimento Presencial
 Desconfinamento: Verão no Parque para aliviar pressão nas praias 
 Desconfinamento: Reabertura do Aeródromo e Marina de Cascais 
 Desconfinamento: Mercado da Vila com mercado saloio ao domingo  
 Desconfinamento: Reabertura dos Equipamentos Culturais 
 Desconfinamento: Acesso à Barragem do Rio da Mula reaberto  
 Desconfinamento: Reabertura do “Redondel” do Mercado da Vila 
 Desconfinamento: Reabertura da Quinta do Pisão e da Horta 
 Desconfinamento: reabertura de Bibliotecas e Arquivos Municipais  
 Desconfinamento: Reabertura do Paredão e Parques 
 Desconfinamento: Programa de Distribuição Gratuita de Máscaras 
 Desconfinamento: Aumento extraordinário e temporário de esplanadas 
 Programa de voluntariado em fase de desconfinamento 
 Em Cascais o seu donativo conta a dobrar  
 Rede municipal de Serviço Público de Transporte de Passageiros 
 Cemitérios Municipais abertos no Dia da Mãe  
 Linha de Apoio para Gestão Psicológica em Crise Escolar 
 Linha Atendimento Empregabilidade 
 Democracia Digital 
 A importância da alimentação durante a pandemia 
 Sociedade Civil diz Presente  
 Câmara de Cascais protege território 
 Projeto de Investigação à propagação em Cascais 
 Reforço da Linha da Frente  
 Pacote Social da Água 
 Carreiras municipais com horário adaptado a partir de 01.04.2020 
 Interdição dos acessos à Barragem do Rio da Mula   
 Feiras e mercados só para produtos alimentares  
 Circulação no Paredão interdita  
 Alojamento para profissionais de saúde assegurado 
 Desinfeção de ruas e espaços públicos  
 Criados dois centros de rastreio 
 Linha de Apoio Sénior  
 Apoio Social a pessoas em situação de sem abrigo  
 Encomenda de material médico  
 1.300 camas para quarentena  
 Fundo de emergência de 5 milhões de euros 
 Suspensão das obras municipais  
 Suspensão dos parquímetros (terminou em 1 de junho de 2020) 
 Autocarros de Cascais gratuitos até maio \
 Acolhimento de crianças - Trabalhadores de Serviços Especiais
 Refeições escolares asseguradas 
 Sugestões para quem fica em casa

TELETRABALHO 
 Postos de Turismo | Tourism Office | Office de Tourisme  
 Atendimento Municipal  
 Limpeza urbana assegurada  
 Espaços e equipamentos públicos  
 Programas voluntariado cancelados 
 Aeroporto de Tires e Marina de Cascais encerrados  
 Suspensão das Bicas e encerramento dos Quiosques  
 Bares encerrados 
 Praias de Cascais interditas pela Capitania do Porto de Cascais 
 Licenciamento, multas, execuções fiscais e outros 
 Pacote de Medidas Adotadas  
 Comunicado: Segurança nas Praias do Concelho  
 Coronavírus: Plano de Contingência de Cascais já em vigor 

MEDIDAS PARA EMPRESAS
 Desconfinamento: Street Food para o Verão no Parque
 Desconfinamento: Máscaras para empresas 
 Desconfinamento: Reabertura do Ninho de Empresas DNA 
 Desconfinamento: Selo Comércio OK 
 Desconfinamento: Testes rápidos para comércio local  
 Desconfinamento: Aumento extraordinário e temporário de esplanadas 
 Rede municipal de Serviço Público de Transporte de Passageiros 
 Desconfinamento: Programa de Distribuição Gratuita de Máscaras 
 Democracia Digital
 Programa máscaras acessíveis 
 Reforço da Linha da Frente 
 Seminário online para esclarecer empresários 
 Democracia Digital 
 APP “Compre Agora, Ganhe Depois” 
 Linha de Apoio a Empresas - Gabinete de Apoio Especializado 
 Isenção do Pagamento de Taxas de Ocupação do Espaço Público 
 Licenciamento, multas, execuções fiscais e outros
 Isenção do Pagamento de Taxas de Resíduos 
 Suspensão dos parquímetros (terminou em 1 de junho de 2020) 
 Autocarros de Cascais gratuitos até maio 
 Acolhimento de crianças - Trabalhadores de Serviços Especiais
 Fundo de emergência de 5 milhões de euros 
 Isenção de taxas para operadores turísticos 



COVID-19
TUDO SOBRE PROGRAMA DE MÁSCARAS

P&R MÁSCARAS ACESSÍVEIS

P: Quantas máscaras posso adquirir?
R: Cada cidadão pode levantar um máximo dez (10) máscaras/semana nas instituições 
aderentes. Nos dispensadores automáticos podem ser adquiridas 3 máscaras por 0,50€.
 
P: Quanto vão custar as máscaras?
R: Nada. A partir das 00h00 de dia 28.10.2020 as máscaras entregues nas entidades aderentes 
ao programa serão gratuitas para facilitar o cumprimento da Lei n.º 62 A/2020 de 27 de 
outubro (ver +). 
 
P: Preciso de documento de identificação para levantar as máscaras?
R: Sim. É obrigatório apresentar documento de identificação com NIF e comprovativo de 
morada; ou cartão de estudante ou documento da entidade empregadora.
 
P: Vão fazer um registo os meus dados?
R: Sim. Os dados destinam-se a garantir que são apenas entregues as máscaras previstas.
 
P: Em que horário posso adquirir as máscaras?
R: Verifique o horário junto das instituições aderentes.
 
P: Posso ir buscar máscaras para idosos ao meu cuidado ou para os meus pais?
R: Sim. As máscaras deverão ser lenantadas mediante apresentação de documento de 
identificação, NIF e comprovativo de morada da pessoa a quem se destinam.
 
P: Os +65 podem recorrer à Linha Sénior da Câmara de Cascais com as Juntas como apoio à 
compra das máscaras?
R: Sim. É útil, e desejável, que os maiores de 65 recorram aos voluntários da Linha de Apoio 
Sénior (mais informação AQUI (https://www.cascais.pt/noticia/covid-19-linha-de-apoio-senior)
 
P: Cascais tem produção própria de EPI?
R: Sim. Cascais dispõe de uma fábrica de máscaras.

P: E “vending machines” (máquinas automáticas) que disponibilizem máscaras?
R: Cascais dispõe de 300 equipamentos que estão colocados em locais estratégicos do 
território (ver moradas aqui). Nestes equipamentos pode adquirir 3 máscaras por 0,50€ as 
vezes que entender

P: NIF de empresas são válidos para levantamento e aquisição de máscaras?
R: Existem condições específicas para empresas. Por favor envie email para mascaras@
cascaisproxima.pt

P: Trabalho e resido no concelho, tenho direito a 20 máscaras? 
R: Não. Terá de escolher a qualidade em que pretende receber as 10 máscaras gratuitas por 
semana. Não pode acumular.

P: É possível aos munícipes adquirir mais máscaras, para além das 10 gratuitas ainda que 
pagando?
R: Não. Nesta fase, junto das entidades parceiras apenas pode levantar as máscaras gratuitas. 
Se pretender adquirir mais máscaras além das 10 gratuitas por semana, por favor dirija-se aos 
dispensadores automáticos onde pode adquirir pacotes de 3 máscaras por 0,50€. Existem 
300 dispensadores espalhados pelo concelho, na sua maioria dentro dos estabelecimentos 
de comércio local para garantir maior segurança após inúmeros atos de vandalismo contra os 
equipamentos instalados na via pública.

P: Onde posso levantar as máscaras?
R: As máscaras gratuitas podem ser levantadas nas entidades aderentes que fazem parte da 
rede associativa cultural e desportiva do concelho. Podem também ser levantadas junto das 
Instituições de Solidariedade Particular que integram o Programa de Máscaras Acessíveis. 
Confira toda a lista em cascais.pt

COVID-19
PROTEJA-SE A SI E AOS OUTROS
PARTILHE ESTA INFORMAÇÃO


